
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA 3. 4. 2020 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. 

Izumi Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, 

vendar ni tako, te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-

krat. Zatem počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, 

počepi s skoki, »mountain climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki 

jih izvajamo pri uri športne vzgoje. 

 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne? 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY


RAZVIJANJE MOČI IN SPLOŠNE KONDICIJE 
 
Navodila: začneš s sklopom A in ponoviš 3 kroge, potem isto nadaljuješ s sklo-
pom B in C. 
 
Po vadbi se odpraviš še na kratek sprehod (10 min).  
 

Št.  Ime vaje Serije/ponovitve Od-

mor 

Slika/video/opombe 

A1 Počep  3/12  

 

A2 Stabilizacija trupa-plank 3/40 sekund  

 

A3 Sklece 3/12  

 

     

B1 Izpadni korak 3/20 (10 vsaka noga)  

 

B2 Dvig trupa 3/12  

 

B3 Tek na mestu 3/40 sekund  

 

     

C1 Statični počep  3/40 sekund  

 

C2 Stabilizacija trupa z doti-

kom ramen 

3/20 (10 vsaka rama)  

 



BOLEZNI DIHAL 
Navodilo z delo: 

Dobro si preberi in nauči spodaj opisane  bolezni dihal. (Učni list s vprašanji  o 

koronavirusu že imaš. Upam, da si odgovoril-a na vprašanja). Na drugi strani si 2- krat  

preberi časopisni članek PLJUČA IN KAJENJE in izpiši bistvo (ključne besede so 

poudarjene). 

 

Koronavirus  ( glej učni list) 

 

Gripa 

Povzročajo jo virusi.  

Simptomi: glavobol, utrujenost, suh kašelj, kihanje, boleče grlo. 

 

Tuberkuloza 

Lahko je smrtno nalezljiva bolezen. 

Povzročijo jo bakterije, ki okužijo pljuča. 

Širi se po zraku (kašelj, kihanje). 

Znaki so: kronični kašelj, vročina, nočno potenje, hujšanje,…  

 

Angina 

Vnetje sluznice, nebnic (vnetje mandeljnov) 

Povzročijo jo bakterije. 

Znaki: povišana telesna temperatura, bolečina pri požiranju, glavobol, bolečina v trebuhu,… 

Zdravilo je penicilin. 

 

Astma  

(glej učbenik  str.43) 

 

Bolezen dihal. 

Vpliva na pretok zraka v pljuča in s tem otežuje dihanje. 

Simptom (znak): sopenje zaradi motenosti dihalnih poti. 

 

Pljučnica 

Je vnetje pljuč. 

Povzročajo jo bakterije in virusi. 

Simptomi: kašelj, bolečina v prsih, vročina, oteženo dihanje. 

Zdravi se lahko s cepivom ali antibiotiki. Spomni se na UL bakterije in virusi. 

 

Pljučni emfizem 

Slab pretok zraka. 

Simptomi: zasoplost, kašelj, nastajanje sluzi. 

Vzroki: tobačni dim, onesnažen zrak, kajenje. 

Kako nastane? 

Izpostavljanje dražečim vplivom povzroča vnetni odziv. Lahko pride do razkroja pljučnega 

tkiva, pljučnih mešičkov. Posledično se zrak nabira v pljuča. 

 

Bronhitis  

 O bronhitisu (kroničnem vnetju sapnic) govorimo takrat, kadar bolnik kašlja in izkašljuje vsaj 

tri mesece letno, dve leti ali več let zapored. Izmeček  je stalno ali občasno gnojen.  Pri 

bolniku je prisotna še zožitev dihalnih poti. 



 

Pljuča in  kajenje  
 

Časopisni članek 

Avtor: Karmen Marinšek, dr. med. 

 

               Pljuča       kadilca         in          neka-

dilca  

 

                                                                                                

Že dolgo je znano, da je kajenje tobaka na prvem mestu med vzroki umrljivosti in 

obolevnosti, ki bi se jih dalo preprečiti. Je dejavnik tveganja za nastanek in hujši potek 

najpogostejših bolezni v evropski regiji: srčno-žilnih bolezni (zlasti ateroskleroza in z njo 

povezani zapleti), možgansko-žilnih bolezni (s posledično možgansko kapjo), kronične 

pljučne bolezni in pljučnega raka. Večina ljudi je s temi dejstvi seznanjena. Vprašamo se: 

zakaj potem še vedno kadijo? 

 

Tobačni dim, ki nastaja pri izgorevanju tobaka, vsebuje vsaj 250 strupenih kemičnih snovi, 

približno četrtina teh snovi je rakotvornih. Najbolj znane in nevarne so nikotin, katran in 

ogljikov monoksid. Nikotin je droga, ki v telesu povzroči takojšnjo sprostitev hormona 

adrenalina – ta telo stimulira in povzroči sproščanje sladkorja iz celic, zviša se krvni tlak, 

frekvenca dihanja in srčni utrip. A ta stimulacija ni trajna, po nekaj minutah ugasne, pride do 

depresije in izčrpanosti, kar kadilca žene, da vsakič znova prižge novo cigareto. 

Glavni rakotvorni dejavnik v cigaretnem dimu je katran (spojina, sestavljena iz 

nitrozaminov, aromatičnih aminov in policikličnih aromatskih ogljikovodikov). Najbolj s 

kajenjem povezujemo raka pljuč, saj pri kajenju vnašamo rakotvorne spojine neposredno v 

dihala. Poleg številnih znanstvenih dokazov o povezanosti kajenja z rakom pljuč nam 

posredno o tem govori tudi ugotovitev, da se starostna meja za zbolevanje znižuje, zboleva pa 

tudi vedno več žensk. To se ujema z znanim dejstvom, da kadi vedno več mladih in žensk. 

Rakotvornih spojin pa s kajenjem ne vnašamo le v pljuča, temveč tudi v druge organske 

sisteme, zato je kajenje dokazano povezano tudi z rakom žrela in grla, požiralnika, želodca, 

črevesa, sečnega mehurja in ledvice. Pri dovzetnih je kajenje lahko tudi sprožilec nastanka 

raka dojke, materničnega vratu, kožnega raka, raka trebušne slinavke in levkemij. 

S tobačnim dimom vnesene spojine niso le rakotvorne, pač pa tudi dražljive za sluznico. Ker 

je draženje večinoma ponavljajoče, prihaja do povečanega izločanja sluzi in s tem kroničnega 

bronhitisa. Kadilci in njihovi bližnji verjetno dobro poznajo tipičen kadilski kašelj (zlasti 

jutranji), ki je posledica le-tega. Draženje lahko privede tudi do nastanka emfizema – 

zmanjšane elastičnosti in propada sten pljučnih mešičkov in do kronične obstruktivne pljučne 

bolezni, ki dodobra okvari dihanje. Težava je v zanikanju: jutranjega kašlja kadilci ne 

obravnavajo resno in ga imajo za nekaj običajnega, težka sapa pa je sprva prisotna le ob 

naporih in jo pripisujejo le slabi telesni kondiciji. Zato prihaja do odlašanja v diagnostiki in 



bolezen odkrijemo pozno, ko je bolnik že invalid. Nastale škode ne moremo z ničimer 

popraviti, lahko le blažimo posledice. V napredovalem stadiju bolezni so bolniki pogosto 

odvisni od aparata, ki jim stalno dovaja kisik. 
 

PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA 

 

1. V zvezek zapiši naslov PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA, 3. 4. 2020 

 
2.  Včeraj si se naučil, kako izračunamo ploščino kroga. Ponovimo:  

𝒓 = 𝟏𝟐 𝒄𝒎   𝑝 = 𝜋𝑟2     najprej zapišem obrazec 

𝒑 =?    𝑝 = 𝜋 ∙ (12 𝑐𝑚)2  vstavim podatek za polmer 

𝑝 = 144 𝜋𝑐𝑚2    izračunam, π lahko pustim, ker na-

loga ni iz vsakdanjega   življenja 

 

Ponovili smo računanje ploščine kroga. 

 

 

3. Preberi in prepiši v zvezek:  

Pripravljene so slike krožnih izsekov. Izračunajmo ploščino posameznega izseka s skle-

panjem. Uporabili bomo podatke iz naloge, ki smo jo ponovili pod točko 2. 

 

  
 

 
 

 

 

  

Ker želim izračunati ploščino polovice kroga, celotno ploščino delim z 2. 

 

Imamo cel krog, zato je  

𝑝 = 144 𝜋𝑐𝑚2 
 

Imamo polovico kroga.  

ploščina celega kroga                  ploščina polovice kroga 

Središčni kot je 360°                    Središčni kot je 180° 

𝑝 = 144 𝜋𝑐𝑚2                              180° predstavlja 
1

2
𝑜𝑑 360° 

                                     : 2                          

𝑝𝑖𝑧 =  
144 𝜋 𝑐𝑚2

2
= 72𝜋 𝑐𝑚2      

prepiši v 

zvezek: 



 

 
 

 

 

Ker želim izračunati ploščino četrtine kroga, celotno ploščino delim s 4. 

 

 

        
 

Imamo četrtino kroga.  

ploščina celega kroga                  ploščina četrtine kroga 

Središčni kot je 360°                    Središčni kot je 90° 

𝑝 = 144 𝜋𝑐𝑚2                              90° predstavlja 
1

4
𝑜𝑑 360° 

                                   : 4                          

𝑝𝑖𝑧 =  
144 𝜋 𝑐𝑚2

4
= 36𝜋 𝑐𝑚2    

Imamo tretjino kroga.  

ploščina celega kroga                  ploščina tretjine kroga 

Središčni kot je 360°                    Središčni kot je 120° 

𝑝 = 144 𝜋𝑐𝑚2                              120° predstavlja 
1

3
𝑜𝑑 360° 

                                   : 3                          

𝑝𝑖𝑧 =  
144 𝜋 𝑐𝑚2

3
= 48𝜋 𝑐𝑚2    



 

 

 

Ker želim izračunati ploščino tretjine kroga, celotno ploščino delim s 3. 

 

 

Če povzamem, lahko iz tega izpeljemo tudi obrazec za izračuna ploščine krožnega iz-

seka. 

Središčni kot označimo z grško črko α, ploščino kroga pa izračunamo 𝒑 = 𝝅𝒓𝟐 

 

Če to združimo, dobimo 𝐩𝐢𝐳 =  𝛑𝐫𝟐 ∙
𝛂

𝟑𝟔𝟎°
  ali 𝐩𝐢𝐳 =  

𝛑𝐫𝟐∙𝛂

𝟑𝟔𝟎°
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Rešimo še eno nalogo skupaj:  
Izračunaj ploščino kroga s premerom 14 dm. Uporabimo smiselno vrednost π. 

𝑑 = 2𝑟 = 14 𝑑𝑚  𝑝 = 𝜋𝑟2     najprej zapišem obrazec 

𝑟 = 7𝑑𝑚    

𝑝 =?   𝑝 =
22

7
∙ (7 𝑑𝑚)2  vstavim podatek za polmer in vre-

dnost 𝜋 =
22

7
  

  

𝑝 =
22

7
∙ 49 𝑑𝑚2    izračunam ter krajšam 

 𝑝 = 22 ∙ 7  𝑑𝑚2  

 𝑝 = 154  𝑑𝑚2 

 

 

 

 

 

Del celega kroga 

Obrazec za izračun 

 ploščine kroga 

prepiši v 

zvezek: 



a) Izračunajmo ploščine krožnih izsekov za naslednje središčne kote 18°, 45°, 60°, 150°, 
če je polmer 7 dm. (Ploščino za krog s polmerom 7 dm smo že izračunali, zato bomo le-
to uporabili za izračun ploščine krožnih izsekov.) 

    360° ……………..….. 154  𝑑𝑚2 

  : 18             : 18 

    20°……………..…..     8,56  𝑑𝑚2 

    

 

   360° ……………..….. 154  𝑑𝑚2 

  : 8             : 8 

   45°……………..…..     19,25  𝑑𝑚2 

    

 

 

   360° ……………..….. 154  𝑑𝑚2 

  : 6             : 6 

   60°……………..…..     25,67  𝑑𝑚
2
 

    

 

   360° ……………..….. 154  𝑑𝑚2 

 : 36                 : 36 

   10° …………………… 4,28  𝑑𝑚2
 

 ∙ 15                  ∙ 15 

150°……………..…..     64,2  𝑑𝑚2
 

    

b) Lahko pa bi ploščino krožnega izseka izračunali po obrazcu  𝐩𝐢𝐳 =  
𝛑𝐫𝟐∙𝛂

𝟑𝟔𝟎°
 

Vstavimo podatke 𝛼 = 45°, 𝑟 = 7 𝑑𝑚 

𝐩𝐢𝐳 =  
𝛑 ∙ (𝟕𝒅𝒎)𝟐 ∙ 𝟒𝟓°

𝟑𝟔𝟎°
=  

𝝅 ∙ 𝟒𝟗𝒅𝒎𝟐

𝟖
=  

𝟒𝟗𝝅

𝟖
𝒅𝒎𝟐 

360°: 20° = 18 

154: 18
= 8,55555 …
= 8,56 

360°: 45° = 8 

154: 8 = 19,25 

360°: 60° = 6 

154: 6
= 25,66 …
= 25,67 



 

5. Za utrditev reši naslednji naloge v učbeniku na strani 175: 2, 3 
 

6. NALOGA: 
Slikaj ali skeniraj rešene naloge v zvezku in mi jih oddaj v spletni učilnici. 

  

Če imaš vprašanje, mi piši! 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni učenci in učenke v 8. b! (3. 4. 2020) 
 
 - Najprej si poglej rešitve nalog (17*, 18a, 18b, 19, 20) na spodnji povezavi (stran 17 v reši-
tvah). 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/ 
 
 
  - Če potrebuješ še več vaje, obišči naslednjo spletno stran:  
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_simple_3.html.  
 
 - Glede na to, da smo prejšnjo uro ponovili navadni sedanjik, se bomo danes ukvarjali z be-
sedami, ki jih tudi uporabljamo z navadnim sedanjikom. To so PRISLOVI ZA IZRAŽANJE PO-
GOSTOSTI.  
 
 - Odpri spletni učbenik na strani 107. Najdeš ga TUKAJ (klikni na povezavo). Na tej strani si iz 
II. dela naredi izpis v zvezek pod naslovom ADVERBS OF FREQUENCY (prislovi za izražanje 
pogostosti). Te prislove si lahko tudi prebereš na fotokopiji, ki si jo dobil/a v ponedeljek in 
sicer pod točko 4c. 
 
 - V učbeniku na strani 105 si oglej nalogo 6 (zapisan imaš tudi primer). Izberi si 5 oseb in v 
zvezek zapiši kako pogosto počnejo svoje aktivnosti.  
 
Npr: How often does Jack wash his hair? He washes his hair once a week. 
 
 - Sedaj se selimo v delovni zvezek, kjer boš prislove pogostosti še dodatno ponovil/a in sicer 
z naslednjimi nalogami:  
 

 nalogi 7 in 8 na strani 101 

 nalogi 9 in 10 na strani 102. 
 
 

That's all. Have a nice weekend. 

 

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_simple_3.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/000.html


SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

danes boš prisluhnil Prešernovi pesmi, in sicer Turjaški Rozamundi. 

Ker je pesem nastala pred več kot 150 leti, je v njej seveda več starinskih besed. Naj ti že vnaprej po-

jasnim pomen nekaterih:  

dežela laška = Italija 

snubač = snubec, moški ki snubi, želi pridobiti žensko, da bi se poročila z njim 

košata gospodična = domišljavo, prevzetno dekle 

bašetova sestra = sestra visokega turškega dostojanstvenika, turškega paše  

Prisluhni posnetku na spodnji povezavi (ali vpiši v YouTube Turjaška Rozamunda in klikni na prvo 

možnost). Med poslušanjem te bodo spremljale tudi ilustracije. Posnetek lahko poslušaš večkrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=KIkkk-0OV9g&t=51s 

 

Sedaj pesem poišči tudi v berilu in jo preberi. Preberi tudi razlago besed, ki so zapisane ob strani. 

Če berila slučajno ne najdeš, boš zapisano pesem lahko bral tudi na tej strani:  

https://sl.wikisource.org/wiki/Turja%C5%A1ka_Rozamunda_(Pre%C5%A1ernove_poezije) 

 

Razmisli, kaj si razumel/-a in česa ne. Zapiši vprašanja, ki se ti porodijo ob vsebini (vprašanja, na ka-

tera želiš dobiti odgovor, ker ne veš, ali si nekaj razumel/-a pravilno).  Vsaj eno vprašanje zapiši v 

spletni učilnici ali pošlji na moj e-naslov, ki ga sedaj zagotovo že poznaš. Vprašanje moraš zapisati 

najkasneje do 17. ure, da ti bom nanj lahko odgovorila v jutrišnji razlagi.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

ONA 

Dragi učenci izbirnega predmeta ONA! 

V spletni učilnici je objavljen posnetek – predstavitev vseh vaših projektnih nalog »Opis in gojenje orga-

nizma«. Objavljena so tudi nova navodila za delo - Pridobivanje in uporaba naravnih barvil.  

Veselim se vaših izdelkov! 

Ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/stikalna-vezja-utrjevanje.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KIkkk-0OV9g&t=51s
https://sl.wikisource.org/wiki/Turja%C5%A1ka_Rozamunda_(Pre%C5%A1ernove_poezije)
https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/stikalna-vezja-utrjevanje.html


 

 


